
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Λίγο πριν από την πραγματοποίηση των εκλογών της Τοπικής και 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, αλλά και των Ευρωεκλογών, συνεδρίασε το Γενικό 
Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  

Ως «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» πέρα από την επίλυση των 
θεμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση, η 
υποβάθμιση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών αλλά και των εργαζομένων σε 
αυτούς μέσω της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την 
ομολογούμενη πλέον από όλους ανυπαρξία κτιριακών δομών στα Νηπιαγωγεία, την 
εκλογική αποζημίωση, την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, προτάξαμε την ανάγκη το 
επόμενο χρονικό διάστημα να τεθούν μεσοπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι για τα 
προβλήματα των εργαζομένων που χρίζουν άμεσης επίλυσης.  

Μεταξύ αυτών η μισθολογική αναγνώριση της διετίας 2016-2017, ο μη 
συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής 
Εργασίας, η επιστροφή του 25% της διαθεσιμότητας στους «διαθέσιμους» 
συναδέλφους που επαναπροσλήφθηκαν, η ανάγκη συντονισμένης παρέμβασης για την 
δημιουργία των αναγκαίων κενών οργανικών θέσεων στους Ο.Ε.Υ. των Δήμων για 
την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της 
Δημοτικής Αστυνομίας με βασικό άξονα την δημιουργία υπηρεσιών σε όλους τους 
Δήμους και την ανάγκη πρόβλεψης για την πρόσληψη νέων συναδέλφων, η δυνατότητα 
συμμετοχής των εργαζομένων Ι.Δ.Α.Χ. στην κινητικότητα, η ανάκληση της απόφασης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που δεν αναγνωρίζει το σύνολο της προϋπηρεσίας σε όσους 
μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο, η διεκδίκηση για ίση αμοιβή για ίδια εργασία 
προκειμένου να σταματήσει η απαράδεκτη εκμετάλλευση των ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. για 
495,00 ευρώ μεικτά.    

Αντίθετα, οι παρατάξεις του δήθεν αγωνιστικού-ταξικού μετώπου και 
ιδιαίτερα η καταγγέλλουσα για ακόμη μία φορά Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. αρκέστηκε σε ένα 
κομματικό μανιφέστο ενόψει των εκλογών και την κατάθεση ψηφίσματος για την Γ.Σ.Ε.Ε. 

Συγκεκριμένα ως «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» θέσαμε τα 
πιο κάτω ζητήματα: 

Για την εκλογική αποζημίωση υποστηρίξαμε την διαχρονική θέση της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. για ισότιμη αντιμετώπιση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όλη 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση εργάζεται για την πραγματοποίηση των εκλογών, ενώ η αύξηση 
του 15% που πρότεινε το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ανταποκρίνεται τόσο στις 
προσδοκίες των εργαζομένων όσο και στον όγκο δουλειάς που θα διεκπεραιώσουν. 



Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση, ως «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους 
Ο.Τ.Α.» υποστηρίξαμε πως παρά τις δεσμεύσεις των συναρμόδιων Υπουργείων τόσο 
για την επανασύσταση της Ομάδας Έργου για την προσαρμογή του συστήματος 
αξιολόγησης στις ιδιαιτερότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και για την 
κατάργηση της τιμωρητικής και απεργοσπαστικής «τροπολογίας Γεροβασίλη» η 
συμμετοχή των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Απεργία-Αποχή που 
προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πρέπει να συνεχιστεί. Η υλοποίηση των δεσμεύσεων του 
Υπουργείου είναι η ελάχιστη προϋπόθεση ενός διαλόγου όπου οι προτάσεις των 
εργαζομένων θα μπουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. 

Κροκοδείλια δάκρυα έχυσε τόσο η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. όσο και το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. 
για το θέμα της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τώρα, φυσικά 
κατόπιν εορτής (ιδιαίτερα η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α.) αναγνωρίζουν ότι υποστηρίζαμε την 
εποχή της ψήφισης του Νόμου Γαβρόγλου. Πως άμεση συνέπεια θα είναι η απόλυση 
εργαζομένων Ε.Σ.Π.Α. που απασχολούνται στους Δήμους για πολλά χρόνια και πως 
είναι ανύπαρκτες οι κτιριακές υποδομές στα Νηπιαγωγεία για να στεγάσουν τα 
Προνήπια που υποχρεωτικά, αγνοώντας την 3ετή μεταβατική περίοδο από την 
προσεχή σχολική χρονιά θα φοιτούν στα Νηπιαγωγεία. Έχουν την ίδια ευθύνη για 
την στήριξη που πρόσφεραν στον κ. Γαβρόγλου προκειμένου σήμερα να είναι 
πραγματικότητα η ουσιαστική υποβάθμιση τόσο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 
όσο και των Παιδαγωγών που εργάζονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σήμερα η 
παραδοχή τους μοιάζει με «συνδικαλιστική παρηγοριά». Τους αφήνει διπλά έκθετους 
στους εργαζόμενους για το διασπαστικό ρόλο που επιφύλαξαν στον κλάδο. Και φυσικά 
γνωρίζουμε πως την επόμενη ημέρα, για ακόμη μια φορά, θα στηρίξουν το αίτημα των 
εργαζομένων Ε.Σ.Π.Α. στους Παιδικούς Σταθμούς για μονιμοποίηση όλων χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις, αφού πρώτα τους αφαίρεσαν το αντικείμενο εργασίας. Αναμένουμε με 
αγωνία τα αποτελέσματα των εγγραφών που ήδη έχουν ξεκινήσει προκειμένου να 
επιβεβαιωθούν όσα υποστήριζαν στο πλευρό των Γαβρόγλου και Φωτίου, πως όχι μόνο τα 
Προνήπια που θα φύγουν θα αντικατασταθούν από Βρέφη αλλά θα χτιστούν άμεσα και 
400 νέοι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί γιατί απλά… δεν θα ξέρουμε που να στεγάσουμε τα 
Βρέφη. Δεν θέλουμε να γίνουμε μάντεις κακών, αλλά ο κλάδος θα πρέπει να είναι σε 
αγωνιστική επαγρύπνηση των όσων οι επιλογές τους θα φέρουν. 

Η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. αφού λύσαμε τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την λύση για όσα συμβαίνουν και στην Γ.Σ.Ε.Ε. 
Κατέθεσε ψήφισμα στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας περί καταδίκης όσων 
διαδραματίστηκαν στο Συνέδριό της και που τελικά οδήγησαν σε «Διορισμένη Διοίκηση» 
από τα δικαστήρια και μάλιστα με την συμμετοχή των ίδιων προσώπων που βρίσκονταν 
στο τιμόνι της Γ.Σ.Ε.Ε. μέχρι χθες.  

Ως «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» καταθέσαμε την 
συνδικαλιστική και πολιτική διαφωνία μας για την στάση που κράτησε η Γ.Σ.Ε.Ε. τα 
χρόνια ψήφισης και εφαρμογής των Μνημονίων, την διάσπαση του ενιαίου μετώπου 
αντίστασης που είχε ανάγκη το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι. Σε ότι 



αφορά όμως την Οργανωτική Δομή και τις εκλογικές διαδικασίες του Συνεδρίου της 
Γ.Σ.Ε.Ε., ούτε γνώση, ούτε ιδία άποψη μπορούμε να έχουμε. Είναι χρέος των 
εργαζομένων που ανήκουν στην Γ.Σ.Ε.Ε., με δημοκρατικές διαδικασίες και φυσικά με 
σκληρή συνδικαλιστική αντιπαράθεση να διασφαλίσουν την εκπροσώπησή τους και τα 
συμφέροντά τους. Την ίδια στιγμή όμως δεν μπορούμε να επικροτήσουμε «επιλογές» που 
τελικό αποτέλεσμα έχουν να ορίζονται ουσιαστικά πάλι οι ίδιες Διοικήσεις και χωρίς την 
κρίση των εργαζομένων από την… «αστική δικαιοσύνη»!!!  

Σε ότι αφορά την μομφή για συμμετοχή «στελεχών» της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» σε ψηφοδέλτια κομμάτων να τους επαναλάβουμε το 
αυτονόητο. Η «Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» ως πρώτη δύναμη, κατέλαβε 
στο τελευταίο εκλογικό Συνέδριο το 45% των Αντιπροσώπων. Η «Συνδικαλιστική 
Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» ενώνει εργαζόμενους με πολιτική άποψη αλλά και με 
ξεκάθαρη συνδικαλιστική αντίληψη για τον ανεξάρτητο και ακομμάτιστο ρόλο των 
Συνδικάτων απέναντι σε κάθε Εργοδοσία, απέναντι σε κάθε εξουσία. Ενώνει 
ανθρώπους με κοινή συνδικαλιστική αντίληψη για τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα 
των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και για την ανάγκη συγκρότησης κοινού 
και μαζικού συνδικαλιστικού πόλου που θα επιχειρεί να ενώνει και όχι να χωρίζει. Η 
ένταξη λίγο πολύ της μεγάλης πλειοψηφίας των συνδικαλιστικών στελεχών της Δ.Α.Σ.-
Ο.Τ.Α. στα ψηφοδέλτια του Κ.Κ.Ε. στις επερχόμενες εκλογές είναι φυσικά μια σεβαστή 
επιλογή που δεν θα κατακρίναμε ποτέ. Η αυταπόδεικτη όμως κομματική εξάρτηση και 
καθοδήγηση από κόμματα που έχει ως αποτέλεσμα καθοδήγηση, κομματική γραμμή και 
αυτονόητους συμβιβασμούς δεν μας ταιριάζει. Μπορούμε άλλωστε να αναφέρουμε 
πολλούς κομουνιστές συνδικαλιστές που μόλις εξέφρασαν διαφορετική άποψη, 
αυτομάτως διαγράφηκαν από τις λίστες του κόμματος και της παράταξης για το 
«παράπτωμά τους». 

Είναι άλλωστε πλέον κοινή παραδοχή πως η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποτέλεσε κύριο 
πόλο συνδικαλιστικής αντίστασης τα τελευταία εννέα (9) χρόνια. Με συνδικαλιστική 
δράση που κανένα Συνδικάτο και καμιά Ομοσπονδία με «ταξική» Διοίκηση, δεν κατάφερε 
έστω και να μιμηθεί. Και αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης, είναι γεγονός!!!  

Ούτε γραμμή φυσικά δεν αφιέρωσαν στην Ανακοίνωσή τους για τις 
καταγγελίες που αφορούσαν στον Δήμαρχο Αλίμου και για τις μηνύσεις που κατέθεσε 
κατά εκλεγμένων συνδικαλιστών στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και συγκεκριμένα του 
ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. Ίσως γιατί συνδικαλιστικό στέλεχος της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. κατεβαίνει 
υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στο πλευρό του Δημάρχου Αλίμου κ. Κονδύλη!!! Ως 
«Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» ζητήσαμε την άμεση απόσυρση κάθε μήνυσης 
κατά των συναδέλφων. Η τρομοκρατία δεν πρόκειται να περάσει… 

Εδώ ταιριάζει και η παροιμία: «Η καμήλα την καμπούρα της δεν τη βλέπει»!!! 
 

Αθήνα, Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της 

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 


